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Gevolgen van hersenletsel 

De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd 

duidelijk zichtbaar, zowel niet voor de cliënt als 

voor diens omgeving. Dit kan leiden tot veel 

onbegrip, onvoldoende of niet passende 

begeleiding en irreële verwachtingen. Voor het 

duiden van de gevolgen van het hersenletsel 

voor het (weer) kunnen (blijven) werken wordt 

met name gebruik gemaakt van 

gestandaardiseerde testen en onderzoeken die 

worden  afgenomen in testruimtes. Een 

koppeling met het functioneren op de eigen 

werkplek is daardoor moeilijk te maken. In 

2019 heeft Esther Jansen de PRPP@Work 

vertaalt en geïmplementeerd als onderdeel van 

de diagnostiek arbeidsbelastbaarheid bij 

hersenletsel. Het is een uniek assessment dat 

wordt afgenomen op de werkplek.    

Wat is de PRPP@Work 

De PRPP@Work is een gestandaardiseerd, 

ecologisch valide en criterium gerefereerd 

ergotherapeutisch instrument.  

Met de PRPP@Work als arbeidsassessment 

wordt op een gestructureerde wijze het 

handelen van de werknemer bij het uitvoeren 

van diens werkzaamheden op de eigen 

werkplek in kaart gebracht. 

 

 

Het doel van de PRPP@Work 

Problemen in de informatieverwerking tijdens 

het uitvoeren van handelingsrollen, routines en 

(sub-) taken in de arbeidscontext te benoemen 

en te verklaren.  

Onderdelen van de PRPP@Work 

- Indien aanwezig, een dossier studie 

met een analyse van de medische 

situatie en het beloop van de ziekte 

en/of aandoening van de werknemer 

- Een analyse van de functiebeschrijving 

van de werknemer  

- Een interview met de werknemer en 

eventueel diens partner 

- Een interview met de werkgever en/of 

directe collega 

- Een observatie van het handelen van 

de werknemer op diens werkplek bij 

het uitvoeren van de eigen 

werkzaamheden 

- Een samenvattend onderzoeksverslag 

met een beschrijving van de 

bevindingen een conclusie en adviezen 

Meerwaarde PRPP@Work  

De PRPP@Work is diagnose onafhankelijk en in 

te zetten bij alle werknemers, bij wie het 

wenselijk is om de gevolgen van een letsel of 

aandoening  voor het kunnen uitvoeren van 

arbeidstaken, op een valide en gestructureerde 

manier in kaart te brengen. De PRPP@Work 

geeft een duiding van de eventuele 

beperkingen van de werknemer en geeft 

handvatten ten aanzien van werkhervatting en 

eventuele benodigde aanpassingen. 

De PRPP@Work biedt helderheid voor 

werkgever, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, 

letselschadeadvocaten, re-integratiebureaus 

en bovenal voor de werknemer zelf. 

Werkwijze PRPP@Work 

Na aanmelding neemt de ergotherapeut 

contact op met zowel de cliënt, als de 

werkgever en de opdrachtgever. Na 

goedkeuring van de weknemer wordt het 

rapport gedeeld met de werkgever en de 

verwijzer.  

De kosten van de PRPP@Work 

De PRPP@Work kost € 800,= inclusief 

reiskosten met een maximum van 50 km 

enkele reis vanaf Barendrecht. Voor extra 

kilometers volgt een offerte op maat. 

Geïnteresseerd wat de PRPP@Work voor U 

en/of uw organisatie kan betekenen? 

Neem contact op met:  

Esther Jansen-Polak 

Ergotherapeut, MSc Neurorevalidatie 

06-40839868 

esther@hersenherstel.nl 

www.hersenherstel.nl   
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